
 

Köszöntő 

Kedves Olvasó! 

A harmadik évad első számát tartod a kezedben. 

 Becsöngettek, s az új tanévben 667 tanuló és 49 pedagógus kezdte meg munkáját a 

Gagarinban. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy kis újságíróink az idén is úgy gondolják, hogy az 

iskolaújság fontos szerepet tölt be intézményünk életében. A tanév során négy 

számot szeretnénk megjelentetni, melyekből tájékozódhattok az iskolánkban történő 

legfontosabb eseményekről; tanáraitokkal, diáktársaitokkal készült interjúkat 

olvashattok; nevethettek egy-egy viccen; talán épp innen választod ki a receptet a 

vasárnapi ebédhez. 

 Megtartottuk régi rovatainkat (Ismerd meg!, Akikre büszkék vagyunk, Törd a 

fejed!, Humor stb.) és szívesen fogadjuk az új ötleteket.  

Minden csütörtökön találkozunk a hetedik órában  a 43-as teremben! Ha nem tudsz 

jönni, mert órád van, akkor is számítunk rád külsős újságíróként, keress minket! 

A 2018-19-es tanévre kívánunk nektek kitartást, szorgalmat, jó egészséget! És 

persze jó olvasást! 
Julika néni és Andi néni 
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Interjú Bea nénivel 

Veresné Kelemen Beáta tanító néni tanév végén 

elbúcsúztatta 4.-es osztályát, idén újra elsős diákokat 

vett a szárnyai alá.  

Hogyan várta az új osztályt? 

Az osztálytermet sokáig díszítettük, kicsi padokat 

raktunk a nagyok helyett, elővettem az elsős dolgaimat, 

a képeket szépen kiraktuk az osztályteremben. 

Milyen volt elengedni a régi osztályát? 

Az mindig nagyon nehéz, mert négy év alatt nagyon a 

szívemhez nőttek a gyerekek, de mivel most én tanítom 

őket rajzból, ezért találkozni tudok velük, illetve gyakran látogatnak, és ennek 

nagyon örülök. 

Milyenek az új gyerekek, milyen érzés újra elsősökkel lenni? 

Nagyon más, negyedik után borzasztóan nagy változás, mert a negyedikesek már 

kezdtek önállósodni és kamaszodni. Már jól ismertük egymást, elég volt csak rájuk 

nézni. Az elsősök szinte óvodások, valamelyik sírós, mozgékony, olyanok, mint egy 

zsák bolha.  
Kiss Viktória, Bíró Nóra 5.b 

Ha az iskolatáskám beszélni tudna 

Panna, akié vagyok, nagyon rendes lány. Örülök, hogy elkezdődött az iskola és 

kiválasztott, s megvásárolt engem, körülbelül 4 héttel ezelőtt. Egész jól bánik velem, 

bár ez mindig éppen az aktuális hangulatától függ. Nagyon elfáradok, mikor 7 órája 

van, és mikor dolgozatokat ír. Mikor jó napja van, és szerencsére ebből eddig több 

volt, gondosan lehelyez a székére, iskola után kipakol belőlem, esetleg kitakarít. 

Estefelé figyelmesen bepakol, hogy készen álljak a másnapra. Rosszabb napjain 

sokáig hánykolódom az előszoba szőnyegén, ahová nem éppen finom mozdulatsort 

követve kerültem, majd 1-2 óra elteltével nagy lendülettel a padlóra kerülök, szó 

szerint kifekszem. Ilyenkor sok minden kikerül belőlem, a szoba padlóján folytatom 

a hempergést. Szerencsére még sosem lépett rám. Mindig megesik rajtam a szíve és 

előbb-utóbb összeszed és letakarít, majd gondosan bepakolja a füzeteit, könyveit. 

Szeretem, hogy az övé vagyok. 
Visnyovszky Panna 7.a 

Zsófi magas lány, így én is magasan helyezkedek el. Néha félek, de utána letesz a 

földre. Mikor ideges vagy nincs jó kedve, le szokott dobni, és ez meglehetősen fáj. 

Minden nap rengeteg könyvet töm belém, ettől jó nagyra növök. Reggelente a 

melegszendvicsét is bepakolja, ezért mindig nagyon melegem van. Zsófi 

osztálytársai (a fiúk) előszeretettel ugrálnak rajtam. Ő ekkor méregbe gurul, és a 

fiúkat elküldve, megment engem. Mindezek ellenére még soha nem szakadtam el. 

Hálás vagyok, hogy vigyáz rám. 
Fürjesi Zsófia 
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Velünk történt 

Balassagyarmaton az 5. évfolyam! 

Idén októberben 9-én az 5. 

évfolyam Balassagyarmatra, a 

Palóc Múzeumba látogatott el. 

A múzeumban érdekes 

kiállításokat nézhettünk meg a 

palóc családok életéről, 

használati tárgyairól, ruháiról. 

Bepillantást nyerhettünk az 

egykori határőrség munkájába 

is. Miután meghallgattuk a 

kiállításról szóló előadást, 

játékos feladatban volt részünk. 

A feladatlapon lévő kérdésekre 

a múzeumban sétálva kellett választ találni. Én nagyon élveztem ezt a tanulmányi 

kirándulást. Szerintem menjetek el ti is!  
Fekete Réka 5. 

Gyöngyösön jártunk 

A 7. évfolyam 2017. 

október 5-én Gyöngyösre 

látogatott el. Első 

állomásunk a Mátrai 

Erőmű volt, ami 

Visontán található. 

Először egy terembe 

mentünk be, ahol egy kis 

bemutatót nézhettünk 

meg az áram 

előállításáról. Aztán 

felvettük a 

védősisakokat, beültünk 

egy kisvonatba, és 

megismerhettük az erőmű legizgalmasabb részeit. Az egyik ilyen érdekes helyszín a 

hűtőtorony volt, amibe be is mehettünk. Utána a Mátra Múzeumba látogattunk, ahol 

három szinten az élővilág rejtelmeit csodálhattuk meg. Megfigyelhettük többek 

között az erdőben élő állatok életkörülményeit. A kirándulást a „Brúnó” nevű mamut 

csontvázának megtekintésével zártuk. 

Nagyon tetszett a program, sok új információval lettünk gazdagabbak. 
Fürjesi  Zsófia, Gáspár Lili 7.a 
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Budapesten jártunk 

2018. október 3-án a 8. évfolyam budapesti kiránduláson vett részt. Elsőnek az 

Országházba látogattunk. Az épületet, melyet Steindl Imre tervezett, a Duna-parti 

panoráma egyik legfontosabb elemeként 2011-ben a Világörökség részének 

választották. 

 Időpont előtt értünk a látogatóközpontba, így volt lehetőségünk megnézni az 

ideiglenes kiállítást a magyar parlament történelméről. Mikor sorra kerültünk, egy 

alapos átvizsgálás után az idegenvezetőnkkel elindultunk a körutunkra. Pazar 

lépcsőházon keresztül jutottunk el a főemeletig, melynek folyosójáról a Kossuth 

teret láthattuk. A Parlamentnek két szárnya van, ezek szimmetrikusak egymásra. Mi, 

a régen felsőháznak hívott helyiséget jártuk körül. Ilyen volt a felsőházi ülésterem, 

mely ma konferenciák, tanácskozások helyszínéül szolgál. A Felsőházi társalgón 

keresztül jutottunk el a -mindenki által várt- Kupolacsarnokba, ahol olyan szerencsés 

helyzetben voltunk, hogy megnézhettük a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket 

őrző katonák őrségváltását. A teremben tizenhat ágú pompás csillagboltozat van, 

amelynek ágai közé karcsú, színes üvegablakokat építettek. Szemben, a 

díszlépcsőházat tekinthettük meg, ami a főbejárathoz vezet.  

Kirándulásunk következő célállomása a Terror Háza volt. Az épület a szovjet 

megszállás alatti diktatúra áldozatainak emlékére létrehozott múzeum.  
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A kiállítás elején egy hatalmas tank áll, melynek egyik első bevetése 

Magyarországon volt, 1956-ban. Két emelettel feljebb áthaladtunk a Nyilas 

folyosón, mely a nyilas uralmat, azaz a totális diktatúrák kiinduláspontját nyújtó 

szervezetet mutatja be.  

Ha megkérdezünk pár embert, hogy mi jut először eszébe a 2. világháborúról, szinte 

biztosan elhangoznának a német munkatáborok. A kiállításon betekintést 

nyerhetünk ennek a szovjet változatába, habár ide nem a fasiszta rendszer, hanem a 

szovjeteknek kedvezőtlen politikai nézetek miatt szállították az embereket. A 

deportálás általában marhavagonokkal történt, ezért is néz ki úgy a terem, mintha 

éppen abban lennénk. Az első emeleten egy Volga típusú autót látunk. Ez a jármű 

azért játszik nagy szerepet a kiállításon, mert ezzel az autóval szállították el a 

kihallgatásra ítélteket. Nem történtek tárgyalások, ha valaki bejelentette -akár a saját 

családtagja is-, hogy az illető kormányellenes, azt már bizonyítéknak vették. Innen 

egyenes út vezetett a kihallgató szobákba, ahol különféle kínzási módszerekkel 

vették rá az embereket, hogy beismerő vallomást tegyenek önmaguk ellen, aminek 

gyakori következménye volt a halálos ítélet.  

Ebben az időszakban a parasztság arra kényszerült, hogy megtermelt javainak jó 

részét beszolgáltassa az államnak. Ezt a tömérdek mennyiségű élelmet egy labirintus 

formájában mutatják be, mely sertészsír tömbökből van kirakva. A szovjetek 

Istenként tisztelték országuk vezetőjét, épp ezért került az egyház is az elnyomottak 

közé. Mindszenty József bíboros hercegprímást, esztergomi érseket is életfogytiglan 

büntetésre ítélték. 

Mindannyiunk számára a múzeum legmegrázóbb része a pince volt. Ide egy lassan 

haladó lifttel jutottunk le, melyben egy filmet vetítettek a kivégzés módszeréről. 

Az alagsor egyik felét eredeti állapotában hagyták, így tették igazán érzékelhetővé a 

félelmet, terrort.  

A pince másik fele a tematikus kiállítás folytatása olyan beszédes nevekkel, mint 

Internálás, 1956, Megtorlás, Kivándorlás. Az elénk tárt múltat egyfelől a halálos 

áldozatok névsorával teleírt Könnyek Termével, másrészről a terrorban résztvevők 

arcképes listájával, a Tettesek Falával hagyjuk magunk mögött. A kiállítás záróképe 

a szovjet csapatok kivonulását örökíti meg. 
Molnár Hanna 8.c 
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A népmese napja iskolánkban 

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság 

felhívta azok emberek figyelmét, akiknek 

fontos a népmese fennmaradása, 

továbbhagyományozása, hogy 

csatlakozzanak egy kezdeményezéshez, 

amely szerint Benedek Elek születésnapján 

–szeptember 30-án - legyen a népmese 

napja. E nap célja, hogy a pedagógusok és a 

meséket kedvelő gyerekek tisztelettel 

forduljanak a magyar és más népek meséi 

felé. Ezt a napot iskolánkban is 

megtartottuk. Felsős diákjaink egy-egy szabadon választott Benedek Elek mesét 

olvastak fel alsós iskolatársaiknak. A kicsik nagyon örültek a meséknek. Végig 

csendben, mosolygós arccal hallgatták a nagyobbakat. 

Számunkra is nagy élmény volt ez a nap. Jó volt mesét olvasni és visszamenni a régi 

osztálytermünkbe. 
Nagy Noémi 7.a 

Színes iskola kívül- belül 

2016-ban iskolánk megnyert egy 

pályázatot, amely a „Sakkozzuk ki” 

nevet kapta. A pályázat megnyerésével 

az iskola szürke falait ki tudtuk festeni 

színesre. Ezzel a festékkel a korlátokat 

díszítették, és a lépcsőre egy óriási „G” 

betű került, ami az iskolánk nevét, a 

„Gagarint” szimbolizálja. A „Sakkozzuk 

ki” csapat egyik tagja Pakodi Beáta tanár 

néni volt, aki sokat tett azért, hogy ilyen 

széppé varázsolja iskolánkat.  

Mivel a kapott festékből elég sok 

maradt, idén nyáron az iskolánk falai 

kívül is színesek lettek. Az 

intézményünk kisudvara nagyon kreatív, 

színes ugróiskolákkal és sok más 

szórakoztató játékkal bővült. A 

nagyudvar falait felfestett focikapuk és 

különböző gyakorlatokat végző emberek 

díszítik. Köszönjük a tanár nénik 

munkáját! 
Fürjesi Zsófia, Gáspár Lili 7.a 
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Akikre büszkék vagyunk 

Idegen nyelven középfokon… 

A 2017/18-as tanév végén 10 tanuló tett sikeres B2 szintű középfokú nyelvvizsgát angol 

nyelvből. Tavalyi 8. a osztályos tanulóink közül a következő gyerekek kapták kézhez a 

Cambridge államilag elismert nemzetközi vizsgabizonyítványát: Forgács Zsolt, Gál Balázs, 

Gordos Dominik, Horváth Anna, Lonsták Ádám, Mahalek Attila, Márkus Boglárka Viktória, 

Varga Krisztián, Várszegi Virág, Ország Bence Gellért. Sándor Illés Benedek (ECL) 

felsőfokú, C1 szintű nyelvvizsgára tett szert. Felkészítő tanáruk: Fábiánné Farkas Andrea. 

Németből sikeres középfokú (ORIGO) nyelvvizsgát tett Szabó Keve, aki a 8.b osztály 

tanulója volt az elmúlt tanévben. Keve felkészítő tanára: Kadlótné Hulitka Julianna. 

Gratulálunk elballagott tanulóink szép teljesítményéhez és tanáraik munkájához! 
Lászlók Dóra 7.a és Bábel Balázs 8.c 

Gyermek nyelvvizsga 

A tavaly megrendezett gyermek nyelvvizsgán az idei 5.a. osztályosok vettek részt. A 

vizsgának három része volt: az olvasás és írás, a beszélgetés és a szöveghallgatás utáni 

feladat megoldás (reading and writing, speaking and listening). A résztvevő 15 emberből 

nyolcnak maximális, azaz 15 pajzsa lett (pajzsokkal értékeltek, egy-egy résznél öt pajzsot 

lehetett szerezni), a maradék hétnek is csak egy pajzs hiányzott, 14-et ők is sikeresen 

megszereztek. Gratulálunk a szép eredményekhez! 
Al-Assaf Meymoona és Fekete Réka 5.a. 

Ismerd meg! 

Interjú dr. Tóthné Nagy Zsuzsannával 
Eddig hol tanított? 

Lucfalván tanítottam német és magyar nyelvet, majd a 

somoskői iskolába mentem. 

Mióta tanít? 

2004 óta. 

Miért választotta ezt az iskolátt? 

Mivel ide jár a kisfiam, a kisebb gyermekeim pedig a 

közeli óvodába, így szerettem volna én is elhelyezkedni a 

városban. 

Hogy érzi itt magát? 

Jól és egyre jobban! Furcsa két kis iskola után egy 

nagyobb iskolában tanítani, de tetszik. 

Várta-e már az iskolakezdést?  

Vártam; kíváncsi voltam, hogy hogyan zajlik itt az élet. 

Honnan származik, mik a gyökerei? 

Erdélyi származású vagyok, és Kolozsvárra jártam egyetemre. 

Miért választotta a tanári hivatást? 



Szeretem a gyerekeket, jó látni a fejlődésüket és azt, hogy nem hiába dolgozom 

értük. 
Al-Assaf Meymoona és Fekete Réka  5.a 

Interjú Kövesdi Krisztiánnal 

Mióta tanít a Zeneiskolában? 

2009-ben kerültem Salgótarjánba a 

Zeneiskolába tanítani, de már hosszú 

éve van kötődésem a Zeneiskolához, 

hiszen 1990-ben kezdtem 

tanulmányaimat Kapi Gyulánál, a 

Zeneiskola falai között. 

Milyen hangszeren játszik, és miért 

azt választotta? 

A tuba hangszert választottam. 

Amikor bekerültem a Zeneiskolába, 

először nem tudtam, milyen 

hangszerről van szó. Bementem az 

igazgató úrhoz, aki azt mondta: „Te, 

fiam, tubás leszel!” Akkor azt sem 

tudtam, mi az a tuba, de felkísért a 

tanárhoz, és szerelem lett első látásra 

a hangszerrel. 

Miért döntött úgy, hogy énektanár szeretne lenni? 

Nagyon szeretek énekelni, fiatal koromban többször is énekeltem kórusban. 

Budapestre jártam középiskolába, és annak az iskolának egy 130 fős kórusa volt, 

nagyon jó műveket énekeltünk, feledhetetlen élmény volt. 

Mi a kedvenc műve? 

A kedvenc művem például Hidas Frigyestől a Capriccio. 

Gyerekkorában is a zenével szeretett volna foglalkozni? 

Zeneóvodába jártam, majd a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulója voltam, de nem 

zene- tagozatosként vettem részt az iskola életében. Ezt követően a kereskedelmiben 

tanultam, de a zene mindig ott volt mellette. Azután Budapestre kerültem, de már 

például a matekórákra nem jártam be, hiszen volt érettségim, csak a zenei részére. 

Majd Győrbe vettek fel főiskolára, nem bántam meg, hiszen nagyon családias 

környezetben voltunk. Majd ezután kértek fel a Zeneiskolába tuba tanárnak. 
Visnyovszky Panna, Demeter Laura 7.a 
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Humor 

-What is the king of all school supplies? 

-I don’t know. What? 

-The ruler. 

When I see lovers’ names carved in a tree, I don’t think it’s sweet. I just think it’s 

suprising how many people bring a knife on a date. 

Knock knock! 
Who’s there? 

Yoda lady. 
Yoda lady who? 

Good job yodeling! 
Knock knock! 
Who’s there? 

Tense/dramatic musical background. 
Tense/dramatic musical background who? 

…DUN DUN DUUUUUUUUUUUUUUUUN! 

- Anton, do you think I’m  a bad mother? 

- My name is Nick. 
Gyűjtötte: Fürjesi Zsófia 7.a 

Anna seufzt:,, Menie Mama macht bei mir wirklich viel verkehrt. Am Abend, wenn 

ich   munter bin, muss ich schlafen gehen. Und wenn ich morgens todmüde bin, muss 

ich aufstehen!’’ 

Lisa jammert beim Früshstück: ,,Ich mag den Käse mit den Löchern nicht!’’ 

Antwortet Mama: ,,Dann iss nur den Käse und lass die Löcher liegen.’’ 

 

Gyűjtötte: Szabó Zétény 
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Tudtad-e? 

Disneyland paris 

Disneyland a Walt Disney 

Company által 1992-ben 

létrehozott szórakoztató 

park, Franciaország 

fővárosában. A park két 

részből áll: az egyik a kaland 

(vidám)park, a másik pedig a 

Disney filmek világába repít. 

A vidámparkban lehetőség 

van találkozni a rajzfilmek 

szereplőivel, felülni 

hullámvasutakra és 

óriáskerékre, valamint 

elvarázsolt és kísértetházban 

tehetik próbára a bátorságukat a látogatók.  

A park másik oldalán a Disney által forgalmazott filmek „kulisszatitkait” 

tekinthetjük meg. Például egy egér kinézetű „autóból” a Lecsó című film jeleneteit 

élhetted át, azáltal, hogy te vagy a főszereplő kisegér.  Ugyanezt kipróbálhatod a 

Némó című film szereplőivel is 
Gásspár Lili és Fürjesi Zsófia 7.a 

Őszi napéjegyenlőség 

A napforduló csillagászati kifejezés, mellyel a Napnak a Föld egyenlítőjéhez való 

helyzetét fejezzük ki. Ekkor a Föld minden részén 12 órán át süt a nap. Gyönyörű 

évszak az ősz is, annyiból szomorú, hogy tényleg érezhetően terjeszkedik a sötétség. 

A mostani nagyjából napi 12 órás világos időszak egy hónap múlva 10,5 órára olvad, 

november vége felé már csak kilenc, karácsonykor pedig alig 8,5 órán át láthatjuk a 

Napot. 

A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik. (A déli féltekén e napon kezdődik a 

csillagászati tavasz.) Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyenlítőtől, 

sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén 

rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél. A meteorológiai ősz Európában már 

szeptember elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak viszont már augusztus elején 

megülték az ősz kezdőünnepét, náluk az őszi napéjegyenlőség napja az évszak 

zenitje, annak eszmei közepét foglalta el. A kínai naptárban például az ősz augusztus 

7-én kezdődik és november 6-ig tart, s az őszpont az évszakot majdnem pontosan 

kétszer másfél holdhónapra, 46 illetve 44 napra osztja. A kínai és japán őszt a 

krizantém-ünnepek aranyozzák be. Ez a virág, melyet Európa csak a XVIII. század 

végén ismert meg, a japánok és kínaiak „őszi rózsája” volt.  
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Nyílásának ideje miatt e gondolatot Európa is átvette, így lett a krizantém 

őszszimbólum, a temetők halottak napi dísze nálunk is. 

 
Forrás: 

https://netfolk.blog.hu/2013/09/21/az_oszi_napejegyenloseg_es_a_kore_csoportos

ulo_hiedelmek_es_szokasok 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/oszi_napejegyenloseg 

Carcharodon megalodon, az óriásfogú cápa 

Ez a cápa egy rendkívül ősi és érdekes történettel 

rendelkezik. Méretét tekintve az élő cápák 

fogaihoz képest „óriásfogú” hal körülbelül 23–2,6 

millió évvel ezelőtt élt. Ez az ősállat elérte a 15-

20 méteres testhosszúságot és a 30-50 tonnás 

testsúlyt, farokúszója négy, hátúszója két méter 

magas volt, 2-2,5 méter széles, kitátott szájában, 

illetve a gyomrában kényelmesen elfért volna egy 

megtermett felnőtt férfi. Valószínűleg minden 

idők leghatalmasabb ragadozó hala volt – ha 

ugyan tényleg csak volt-, s kisebb populációjuk 

nem él-e ma is az óceánok mélyén. A Kárpát-

medence területéről is kerültek elő fosszíliák. A foga a gyökérnél 13 centiméter 

széles lehetett. Az óriásfogú cápa kihalásának okait még manapság is kutatják. Az 

egyedszámának csökkenéséről, illetve kihalásáról már megszületett néhány elmélet. 

A valaha is létezett egyik legnagyobb húsevőt gerincesként tartják számon.  

Forrás: Internet   
Demeter Laura 7.a 
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Ajánló 

Könyvajánló 

J. K. Rowling: Harry Potter 

Bizonyára hallottál már a Harry Potterről. Ez a világ egyik 

legolvasottabb regénysorozata. 

Tudtad, hogy minden 30. másodpercben valaki elkezdi olvasni 

az egyik kötetet? 

J. K. Rowling 7 könyvet írt a történetről, amelyekről később 

filmet is forgattak. 

Ez a könyvsorozat Harry Potterről szól, aki szülei halála miatt 

kénytelen egyedüli élő rokonaihoz költözni - anyai 

nagynénjének családjához -, akik nem fogadják túl szívélyesen. Hamarosan kiderül, 

hogy Harry varázsló és itt kezdődnek a bonyodalmak… 

Harry meghívást kap a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába, amit - 

rokonai heves tiltakozása ellenére - végül elfogad. Már az odavezető úton 

megismerkedik Ron Weasley-vel és Hermione Grangerrel. Bár még nem is sejti, de 

elválaszthatatlan jóbarátok lesznek. 

Mind a 7 kötet nagyon izgalmas és fordulatos. Ez egy igazi letehetetlen könyv! 

Aki nyitott, kíváncsi és nem ragaszkodik túlzottan a valósághoz, annak nagyon 

tudom ajánlani! 

A varázs-világban nem minden az, aminek látszik!” 
Al-Assaf Meymoona  5.a. 

Filmajánló 

A Minden 2017-ben bemutatott amerikai romantikus filmdráma, amelyet Stella 

Meghie rendezett. A film forgatókönyvét J. Mills Goodle írta, a zenéjét pedig 

Ludwig Göransson szerezte. Az Egyesült Államokban 2017. május 19-én mutatták 

be, Magyarországon pedig 2017. augusztus 3-án. 

Miről is szól a film? Mi lenne, ha nem léphetnél kapcsolatba a külvilággal? Sosem 

érezhetnéd a friss szellőt, az arcod nem fürödhetne a napfény melegében... és nem 

csókolhatnád meg a szomszéd fiút? A Minden egy rendhagyó szerelmi történet 

Maddyről, az eszes, érdeklődő és élénk fantáziájú 18 éves lányról, aki egy betegség 

miatt nem hagyhatja el hermetikusan lezárt otthonát, és Ollyról, a szomszédban lakó 

srácról, aki fittyet hány az akadályokra. 

Az ingerszegény környezetben élő Maddy bármit megtenne, hogy minél többet 

megtapasztalhasson a külvilágból, és átélhesse első románcát. Miközben az ablakon 

át kémlelik egymást, és telefonos üzenetekben kommunikálnak, Olly és közte mély 

kötelék szövődik; mindent kockára tennének azért, hogy együtt lehessenek... még ha 

mindent el is veszíthetnek.     

Forrás: https://port.hu/adatlap/film/mozi/minden-minden-everything-

everything/movie-185024 
Bíró Nóra  5.b 

12 



Jó étvágyat! 

Őszi receptek 

Diós-mazsolás kenyér 

Elkészítés: 30 perc. Kelesztés: 4 óra. Sütés: 45 perc, 

előmelegített 180-os C sütőben. (1 adag 160 kcal) 

Hozzávalók: 

- 360 g kenyérliszt 

- 180 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt 

- 60 g teljes kiőrlésű rozsliszt 

- 13 g só 

- 60 g mazsola 

- 150 g durvára tört dió 

- 250 g élesztő 

- 390 g víz 

Elkészítés: a hozzávalókból tésztát dagasztunk. Kelesztés (2-3 óra) után három cipót 

formálunk belőle. Félóra pihentetés után megformázzuk. Újabb félóra pihentetés 

után mehet a sütőbe. 
Fekete Réka 5.a 

Művészet 

 
Fürjesi Zsófia rajza 
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Törd a fejed! 

Keress 9 szót az alábbi betűhalmazban, amelyek az iskolával kapcsolatosak. 

 

A N E Y A O B L A V F C 

B M I S K O L A N O V O 

O B Ó V D C L X D N T A 

L O N W A K B R M A O R 

L R T X L Ő S Z K L L O 

Ó T T D L O V K C Z L V 

C S C E R U Z A X Ó R B 

D Z R R F B R N K D O E 

E L I M O K D K A B C T 

F I C L E V E L E K V Ű 

G C B D G M N L E V F K 

A N A F Ö L D G Ö M B V 

L V X F M R A O A D K N 

Fekete Réka 5.a 
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Top 10 

2018 legjobb filmjei 

1. Mission Impossible : Utóhatás 

2. Bosszúállók: Végtelen háború 

3. Ready Player One 

4. A hihetetlen család 2. 

5. Nyúl Péter 

6. Hangya és a darázs 

7. Deadpool 2. 

8. Fekete Párduc 

9. Tomb Raider 

10. Meg – Az őscápa 

Színezd ki! 
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